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Strzegom, dnia ……………………………. 

…………………………………………….…… 
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)  
 

………………………………………..….…….. 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

 
……………………………………………….… 
 
…………………………………………………. 
(numer telefonu do kontaktu ) 

WNIOSEK 

O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE 
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

Na podstawie art. 9c. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) wnoszę o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)   

Numer identyfikacyjny REGON (o ile przedsiębiorca taki numer posiada):  

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r.  
w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z  2014r.,  poz. 1923) 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

Załączniki: 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika 

wnioskodawcy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego 
prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy wynosi 17 zł.). 
 

Forma odbioru dokumentu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
          odbiór osobisty* 
          odbiór za pośrednictwem poczty/gońca 
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OPŁATA SKARBOWA:  
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)  czynność podlega 
opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.  
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu p.11 (parter prawe skrzydło)  lub na rachunek bankowy 
Gminy Strzegom Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom  81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.  

 
*Pouczenie:  
• Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru pisma w dniu ustalonym przez tut. urząd. Dokument 

                 nie odebrany w ustalonym dniu zostanie przesłany  na adres Wnioskodawcy.  
• Jeżeli Wnioskodawca zamierza dokonać odbioru dokumentu przez upoważnioną osobę, to osoba ta powinna 

przedstawić stosowne  pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.  

 

 
.............................................................. 

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski  Rynek 38, 58 – 150 Strzegom. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak.  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 609 010 402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie art. 43 
ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), w związku z art. 9b i art. 9c 
ustawy  
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz  art. 52 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923). 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 8 lat. 

5. Ma Pani/Pan prawo do:  
- dostępu do treści swoich danych; 
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych; 
- żądania ograniczenia przetwarzania; 
- przeniesienia swoich danych; 
- wniesienia sprzeciwu; 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to    
       wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem). 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.). 

7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub 
siedziby firmy jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem możliwości wydania 
zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom.  

Burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta 

          
   Oświadczenie składającego wniosek: 
       
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu do celów   
   kontaktowych 
 
         TAK  NIE 

 
…………………………………………………….. 

                                                                                                                                                             (Data i podpis składającego wniosek) 
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